
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 « امین وصادق بودن »

   
 

كااةُ  بارا ِ وا ُة ٱَّللَّ ْحما را ْيُكْم وا مُ عالا  ٱلسََّلا

ِجيِم   اِن الرَّ ِ ِمنا الشَّيطا  أعوذ بِاَّللَّ

   

ِحيِم                   ْحماِن الرَّ ِ الرَّ بِْسِم َّللاَّ  
   

 

سوِلنا  الساَلمُ عالى را اُة وا الصاَلا ِلينا وا اْْلِخِرينا ، وا مٍَّد ساياُِد اْْلاوَّ ُمحا  

سولا للا   داد يا را ما  

سولا للا،   داد يا سادات ااصحابِ را  ما

داد يا ماشايُخنا  ،  ما

 دستور موالنا شيخ عابُدللا فائزداغستانی ، 

قاانی،   داد يا شيخ ناظم الحا  ما

تُنا صحبة ، والخير ريقا داد طا ميع  في  ما الجا  

 

 بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ أعوذ 

 بِسْمِ اللََّهِ الرََّحْمَنِ الرََّحِیمِ 

 « آمَن وا لَا تَخ ون وا اللََّهَ وَالرََّس ولَ وَتَخ ون وا أَمَاناتِک مْ.  نَیالََّذ  هَای َّأَ  ای »

اید به خدا و    اى كسانى كه ایمان آورده فرمایند:»  خداوند متعال در حضرت قرآن سوره انفال می 

خیانت   او  و نپیامبر  خیانت   کنید  نباید  كه  میدانید  خود  و  نورزید  خیانت  خود  امانتهاى  نیزدر 

و در درجه اول ایمان خود را    در نگهداری از امانت های خدا و رسول اكرم كوشا باشید(.  27)«كرد

به اعتمادی كه مردم به شما  .  دیمردم حفظ كن  یرا برا  خداوند متعال  یسپس امانت ها  حفظ كنید، 

 است.  كلی و مهم هدفیک   نیا  اند خیانت نکنید كهكرده 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 مهمترین و    د یحالل باش  یپس به دنبال رزق و روز،  دهدی م  یروز كه بخواهد    كسخداوند متعال به هر

 امبر یصفت پ  نی باتری و ز  نی است. بزرگتر  و صداقت  اعتماد  خصوصیت برای بدست آوردن روزی حالل

شناخته    در قبیله قریش  فرد  نیترن ی امترین و  صادقبه عنوان    یشانا،  است  نیمحمد ام  ملسو هيلع هللا ىلصاكرم   

 ی اریكه بعد از اسالم صورت گرفت و مشركان بس  یفراوان  یهابا وجود ظلم   بودند، به طوری كه  شده 

كردند تا آنها را حفظ  می واگذار  به ایشان    های خود را  امانت   باز هم  ، پرداختند  ت با ایشانمخالفبه  

تا مردم بتوانند امانات خود   وجود نداشت  یپول كاغذد، به این دلیل كه در آن زمان هیچ بانک و  كن

ل  وارفتند بسیار خطرناک بود و امکان نگهداری ام می كه  از طرفی به مکان هایی    و  را به آنجا بسپارند

گرانبهای خود را نداشتند، بنابراین به شخصی با اعتماد و صادق نیاز داشتند تا بتواند از امانات آنها  

 . داشتنداعتماد  یشاندشمن آنها بود، اما به ا ملسو هيلع هللا ىلصاكرم  امبری پ نکهیو با انگهداری كند 

 . مگر در منافق  ستین  انتیخدر اسالم    باشد، صداقت یکی از بهترین خصوصیات در بین مسلمانان می

ظاهرشان با باطنشان متفاوت است.   رای توانند، زیتوانند امانت را حفظ كنند، اما منافقان نم  یكفار م

 . ود را حفظ كننداعتماد دیگران نسبت به خ  هرگز نتوانستندآنها هیچ گاه افراد صادقی نبوده اند و  

ای سالکین طریق الی    نی بنابرا .  باطن خصوصیات یک كافر را دارند  رد  آنها ظاهرا مسلمان هستند اما

كنند، از اعتماد دیگران نسبت به خود  در زندگی خود صادق باشید و وقتی به شما اعتماد میاهلل  

 .  امانت دارخوبی باشیدو  سوء استفاده نکنید

اش  در خانه   را  گذاشتندی داخل چراغ مكه    یروغن   یچگاه ه ایشان    ، ما عمر  یزمان خالفت موال  در

قبالً  ند. كردی روشن م   خواندن و نوشتن  یبرا  ، فقطندكار داشتزمانی كه  تنها  و    ندكردی استفاده نم

كنند  پرداخت می ی كه مردم  صدقه و زكاتحتی   امروزه  اما    كردندی موضوع توجه م   نی به ا  یلیخمردم  

كنند كه امری بسیار اشتباه است ودرآن هیچ سودی جز  را در جهت منافع شخصی خود استفاده می

  ی ار یبسبه طوری كه    است   تی موضوع حائز اهم  نیا   ن یبنابرا .  خواهد داشتضرر برای مردم وجود ن

 پس زمانی كه  این اعتماد به شما وجود دارد،  دهند یكار را انجام م نیناآگاهانه ا ایاز افراد آگاهانه 

 



 

 

 

 

 

 
 

ما را در پناه خود حفظ كند و به  خداوند    ن مواظبت كنید و از این اعتماد سوء استفاده نکنید. آاز  

 همه ما خیر و بركت عطا كند تا به چیزی غیر از او محتاج نباشیم إن شاءاهلل. 
 

 ملسو هيلع هللا ىلص اكرم    امبریآن را ابتدا به پ  ما،  شده استاز سراسر جهان تالوت    توسط مردم  ختم قرآن  کی امروز  

  ناظم   خ یموالنا شحضرت سلطان    نما  خ یمخصوصاً به ش  م، یكن  یم   میتقد   وخی و ش  اءیو اول  ایو همه انب

آمنه، حال    هحاجیبه روح مادرمان    ن راآسپس خیر و ثواب بدست آمده از این ختم قرعادل الحقانی.  

كسانی كه ارواح    ژه یهمه مسلمانان و مؤمنان و به و و ارواح    نجایا   نیو سالط  اءیسلطان، صحابه، اول

 . كنیمی تقدیم م  فانی را وداع گفتند اربه تازه گی د

دهند(را  های قرآن و صلوات را انجام می خداوند این افراد)منظور كسانی كه این ختم كه  ن شاء اهلل  إ 

  ستندین ماریرا كه ب ی كسان و  فا دهدشِ یرا به زود ضانیخداوند مر ن شاء اهلل إ اهدافشان برساند، به 

  ا یدن  ی ها  یگرفتارو از  خداوند ما را از بالها  ن شاء اهلل  إ زمان حفظ كند.    نی ا  ی ها و فتنه ها  ی ماریب  زا

  .و نیکی به بندگان خداوند متعال باشیم  ریخ  یبرا  یالهیباشد كه وس  نماید، حفظ    آخرت  و از عذاب

 

 ومن اهلل توفیق. الفاتحة.  

نیالربا یالحقانمحمدعادل  خ ی سلطان موالنا شحضرت   

( فیدام اهلل عمره شر ا)  
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